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Dictamen  6•2010 
 

sobre el Projecte de decret mitjançant el qual 
s’aprova el Programa de gestió de residus 
municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula 
la distribució de la recaptació dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus municipals. 
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DICTAMEN 6/2010 sobre el Projecte de decret mitjançant el qual 
s’aprova el Programa de gestió de residus municipals de 
Catalunya (PROGREMIC) i es regula la distribució de la 
recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 
residus municipals. 
 
 
 
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la 
sessió extraordinària del dia 18 de gener de 2010, aprova el següent 
 
 
DICTAMEN 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En data 21 de desembre de 2009 va tenir entrada al Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava 
l’emissió del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, del 
Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 
municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula la distribució de la 
recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus 
municipals. 
 
El Projecte de decret es va acompanyar d’una memòria econòmica, del 
Programa de gestió de residus municipals a Catalunya i d’un document 
resum d’aquest Programa. 
 
La Comissió de Treball de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient es 
va reunir el dia 14 de gener i va elaborar la proposta de dictamen.  
 
 
II. CONTINGUT 
 
El Projecte de decret consta d’una exposició de motius, cinc articles 
englobats en tres capítols, una disposició final i un annex. 
 
A l’exposició de motius es fa referència al Text refós de la Llei reguladora 
dels residus, el qual habilita el Govern per elaborar un programa general de 
coordinació de les accions necessàries per tal d’aconseguir una gestió 
sostenible dels residus. Es posa de manifest que el Programa de gestió de 
residus municipals constitueix un dels instruments per donar resposta a les 
mancances detectades en l’àmbit de la gestió de residus municipals i de les 
noves necessitats imposades per la normativa europea en l’àmbit dels 
residus municipals. Pel que fa a aquesta normativa, es destaca la Directiva 
1999/31/CE, la qual imposa reduir progressivament les quantitats de residus 
municipals biodegradables destinades a dipòsits controlats. 
 
A l’exposició de motius es constata també que el Projecte de decret aprova 
el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya i incorpora com a 
annex el contingut normatiu del Programa.  
 
El capítol 1 comprèn l’article 1, en el qual s’aprova el Programa de gestió de 
residus municipals de Catalunya i s’estableix que la normativa s’incorpora 
com a annex. 
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El capítol 2, anomenat “Procediment per a l’aprovació del pla de 
desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica”, engloba els 
articles 2 i 3. A l’article 2 es regula l’aprovació del pla de desplegament de la 
recollida selectiva de la fracció orgànica, el qual ha de ser aprovat per 
l’Agència de Residus de Catalunya. L’article 3 atorga a l’Agència de Residus 
de Catalunya la competència per realitzar el seguiment dels plans de 
desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica aprovats. 
 
El capítol 3, anomenat “Distribució de la recaptació dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus municipals”, engloba els articles 4 i 5. 
L’article 4 regula la sol·licitud de distribució de la recaptació dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus municipals i l’article 5 estableix 
que la tramitació d’aquesta sol·licitud es regeix per la Llei 30/1992, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment comú. 
 
La disposició final estableix l’entrada en vigor del Decret al cap d’un mes de 
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’annex del Projecte de decret estableix el contingut normatiu del Programa 
de gestió de residus municipals de Catalunya i consta de 16 articles. 
 
L’article 1 atribueix al Programa la naturalesa jurídica de pla sectorial de 
coordinació. 
 
L’article 2 estableix que l’objecte del Programa és la planificació de la gestió 
dels residus municipals produïts a l’àmbit territorial de Catalunya. 
 
L’article 3 regula el contingut del Programa, d’acord amb el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus. 
 
L’article 4 estableix que els ajuntaments han d’exercir les competències de 
programació, planificació, ordenació i execució en matèria de gestió de 
residus municipals. 
 
L’article 5 regula el seguiment i avaluació del Programa i estableix que 
correspon a l’Agència de Residus de Catalunya i que s’ha de dur a terme 
amb una periodicitat biennal. 
 
L’article 6 regula la revisió i modificació del Programa i estableix que 
correspon a l’Agència de Residus de Catalunya i que s’ha de dur a terme 
com a màxim en 6 anys. 
 
L’article 7 regula el finançament del Programa per l’Agència de Residus de 
Catalunya. 
 
L’article 8 estableix que el Programa es pot consultar a les dependències de 
l’Agència de Residus de Catalunya, així com a la seva seu electrònica. 
 
L’article 9 regula els objectius per a l’any 2012 en relació amb la gestió dels 
residus municipals, pel que fa a la prevenció en origen, a la valorització 
material i a la reducció del rebuig destinat a disposició final. 
 
L’article 10 estableix que les prioritats de les actuacions necessàries per a la 
gestió dels residus municipals s’estructuren en dos eixos: jerarquia de gestió 
i jerarquia d’actuació.  
 
L’article 11 regula els mètodes i els procediments de tractament i gestió dels 
residus municipals aplicables a cada zona. 
 
L’article 12 estableix que la programació, el finançament i l’execució de les 
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activitats de gestió dels residus municipals es duu a terme d’acord amb un 
pla de seguiment i un pla financer. 
 
A l’article 13 es crea l’òrgan de coordinació de les actuacions de gestió de 
residus municipals i es regula la seva composició i el seu règim de 
funcionament. 
 
L’article 14 atorga als ens locals la competència per desplegar els 
mecanismes necessaris per assolir els objectius establerts al Programa. 
 
L’article 15 regula el tractament de la fracció resta a les infraestructures de 
gestió de residus municipals. 
 
L’article 16 regula el subministrament d’informació per part dels ens locals a 
l’Agència de Residus de Catalunya, sobre la gestió de residus realitzada en 
l’àmbit de les seves competències. 
 
 
III. OBSERVACIONS GENERALS 
 
Primera. El CTESC valora el desenvolupament d’un ampli procés de 
participació i debat que ha tingut com a resultat l’elaboració de la present 
proposta de PROGREMIC.  
 
Segona. El CTESC lamenta l’important retard en la tramitació definitiva del 
PROGREMIC, el qual hauria haver entrat en vigor a partir de l’any 2007.  
 
Tercera.  El CTESC valora positivament els objectius definits a la proposta 
de PROGREMIC per a l’any 2012, que mantindrien Catalunya entre els 
territoris més avançats de la Unió Europea.   
 
Quarta. El CTESC considera que algunes de les mesures proposades en el 
PROGREMIC estan formulades en un sentit massa ampli, sense que 
estiguin suficientment valorades des de la perspectiva econòmica i 
ambiental. Per aquest motiu, el CTESC considera que s’haurien de revisar 
les accions proposades a la llum dels impactes econòmics que poguessin 
tenir sobre el sector econòmic en general i productiu i de serveis en 
particular.  
 
Cinquena. El CTESC considera excessivament amplies les referències en 
el PROGREMIC pel que fa a la intenció d’elevar a nivell estatal la proposta 
d’implementació d’un sistema de dipòsit, devolució i retorn i altres tipologies 
de mesures econòmiques per a determinats productes i envasos. Es 
considera que aquestes propostes tenen un potencial impacte en el sector 
empresarial i, que abans de ser promogudes, s’haurien de valorar 
econòmicament i ambientalment.  

Sisena. El CTESC considera que l’objectiu de reducció per càpita del 10% 
de la generació de residus és raonable i necessari. Tot i així es considera 
que hi ha una manca de concreció a l’hora de definir les mesures 
necessàries per assolir aquest objectiu.  
 
Setena. El CTESC considera que abans de crear noves figures impositives, 
com en el cas del paper no envàs, cal estudiar acuradament les alternatives 
dialogades amb els sectors implicats, alhora que cal valorar la figura 
tributària a partir de la proporcionalitat entre els objectius ambientals que es 
pretenen obtenir i els costos que aquesta figura generarà. 
 
Vuitena. El CTESC valora adequadament les actuacions especifiques de 
prevenció contingudes en el PROGREMIC. Tot i així, en el cas de la 
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promoció d’aigua de xarxa com a mesura per a la prevenció de residus, el 
CTESC sol·licita que es clarifiqui la diferent naturalesa de l’aigua de xarxa i 
de les aigües considerades per la legislació com a producte alimentari per 
les seves característiques mineralomedicinals. 

Novena. El CTESC considera que l’administració competent hauria de 
dimensionar adequadament els cossos d’inspecció i control, amb la dotació 
suficient de medis materials i humans per garantir l’exercici eficaç de les 
seves funcions.  
 
Desena. El CTESC considera que és important que l’eix d’actuació que 
regula un programa per a la ciutadania asseguri els recursos necessaris per 
donar tota la informació que calgui i de manera adequada a tots els 
ciutadans i en coordinació amb el món local.  

Onzena. Atenent l’objectiu de reducció del rebuig destinat a disposició final, 
el CTESC considera que s’haurien de preveure actuacions per a la tria 
selectiva dels materials recollits en les papereres de vies i espais de servei 
públic, quan sigui possible, atesa la seva valoració econòmica i ambiental. 

Dotzena. El CTESC considera que, per tal de garantir específicament la 
gestió dels derivats de l’amiant, atès el seu potencial risc específic per a la 
salut i la qualitat ambiental, s’hauria de facilitar un servei de gestió adequat 
a la naturalesa del residu, amb una xarxa suficient per donar servei a tot el 
territori. 

Tretzena. Atès que aquest dictamen és preceptiu d’acord amb l’article 2.1 a) 
de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya, es considera que seria convenient que en el preàmbul es fes 
menció al present dictamen. 
 
 
 
IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 
 
1. Pel que fa a l’article 16 de l’annex, el CTESC considera que el 

subministrament d’informació, a la ciutadania i a les organitzacions que 
ho sol·licitin, sobre la gestió de residus municipals queda insuficientment 
recollit al Projecte de decret. Per la qual proposa que els ens locals 
habilitin els mecanismes i recursos adients per poder respondre 
adequadament al que preveu la Llei 27/2006, reguladora del dret 
d’accés a la informació ambiental, participació pública i accés a la 
justícia en matèria de medi ambient. 
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V. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte 
de decret pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus municipals de 
Catalunya (PROGREMIC) i es regula la distribució de la recaptació dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals i sol·licita al 
Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el present 
dictamen. 
 
 
Barcelona, 18 de gener de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El president     La secretària executiva 
Josep Maria Rañé i Blasco   Teresita Itoiz i Cruells 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Projecte de Decret mitjançant el qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de 

Municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula la distribució de la recaptació dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals  

Exposició de motius 

Amb la planificació de la gestió dels residus es contribueix a un efectiu acompliment de la jerarquia 

en la gestió,  avançant cap a la societat del reciclatge en la que es proposa evitar la producció de 

residus i fomentar la seva utilització com a recurs.  

L’article 6 del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 

21 de juliol, disposa que el Govern ha d’elaborar un programa general de coordinació del conjunt 

d’accions necessàries per promoure la prevenció i la minimització dels residus i de llur perillositat, 

la reutilització dels residus, la recollida selectiva de residus, el reciclatge i altres formes de 

valorització dels residus, la valorització energètica dels residus, la disposició del rebuig i la 

regeneració dels sòls i dels espais degradats. 

En el marc general establert per aquest programa, la Generalitat de Catalunya elabora programes 

específics per a les diferents fraccions de residus. En aquest marc s’aprova el Programa de Gestió 

de Residus Municipals amb la finalitat d’aconseguir una gestió sostenible dels residus municipals.  

El nou Programa de Gestió de Residus Municipals constitueix un dels instruments per donar 

resposta a les mancances detectades en l’àmbit de la gestió dels residus municipals i a les noves 

necessitats imposades per la normativa europea en l’àmbit dels residus municipals. Entre aquestes 

darreres, la més important és l’obligació imposada a tots els Estats Membres en la Directiva 

1999/31/CE de reduir progressivament, respecte als nivells abocats el 1995, les quantitats de 

residus municipals biodegradables destinades als dipòsits controlats (una reducció del  25% abans 

del 16 de juliol de 2006, del 50 % abans del 16 de juliol de 2009 i del 65% abans del 16 de juliol de 

2016).  

El Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya estableix els objectius i mecanismes 

per acomplir els reptes assumits. D’altra banda les infraestructures necessàries per assolir aquests 

objectius es planifiquen a través del Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Residus 

Municipals.  

En la seva tramitació s’ha realitzat la preceptiva avaluació ambiental en els termes establerts en la 

normativa vigent. D’aquesta manera, s’ha elaborat l’informe de sostenibilitat ambiental, s’han 

celebrat les consultes pertinents,i s’ha elaborat la memòria ambiental. El resultat d’aquests tràmits 

s’ha tingut en consideració en l’elaboració del Programa de Gestió de Residus Municipals de 

Catalunya. 



El present Decret aprova el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 

(PROGREMIC) i incorpora com a annex el contingut normatiu del Programa, tot regulant aspectes 

com la naturalesa i l’objecte, així com el seu contingut, la jerarquia del Programa respecte a les 

competències locals de programació, planificació, ordenació i execució en la matèria i els objectius 

a assolir. 

 A més es regulen les obligacions dels ens locals pel que fa al desplegament de mecanismes per 

assolir els objectius establerts en el programa, el tractament de la fracció resta a les 

infraestructures de gestió de residus municipals i el subministrament d’informació sobre gestió de 

residus municipals. Cal posar de relleu la col·laboració que ha existit sempre entre la Generalitat i 

el món local en l’intercanvi d’informació, fet que ha forjat els fonaments del coneixement de la 

realitat en la gestió dels residus municipals que permeten que la tasca de planificació esdevingui 

una eina eficaç.  

D’altra banda, es regula succintament el procediment per a l’aprovació del pla de desplegament de 

la recollida selectiva de la fracció orgànica i els cànons que graven la disposició del rebuig dels 

residus municipals.  

Així, d’acord amb els articles 111 i 144 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i els articles 6 i 9 del 

Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, 

d’acord/vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Medi 

Ambient i Habitatge, i d’acord amb el Govern, 

 



   

DECRETO  

Capítol I 

Aprovació del Programa de Gestió de Residus de Municipals de Catalunya  

Article 1 

Aprovació del Programa de Gestió de Residus de Municipals de Catalunya  

S’aprova el Programa de Gestió de Residus de Municipals de Catalunya que determina amb 

caràcter programàtic la planificació del Govern de la Generalitat de Catalunya per a la gestió dels 

residus municipals, la normativa del qual s’aprova com a annex. 

Capítol II 

Procediment per a l’aprovació del pla de desplegament de la recollida selectiva de la fracció 

orgànica 

Article 2 

Aprovació del pla de desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica 

1. El pla de desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica previst en l’article 53 del 

Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, 

ha de ser aprovat per l’Agència de Residus de Catalunya. 

2. Els ens locals encarregats de la prestació del servei de recollida selectiva de la fracció orgànica 

han de presentar a l’Agència de Residus de Catalunya la sol·licitud d’aprovació del pla de 

desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica que hagin elaborat. 

3. En la sol·licitud d’aprovació del pla de desplegament de la recollida selectiva de la fracció 

orgànica ha de constar la informació següent: 

a) Declaració de l’estat actual de la recollida selectiva de la fracció orgànica. 

b) Calendari de desplegament en relació amb les diferents fases del desplegament en població 

servida o generadors singulars servits, amb indicació de les dates de cada fase i fins al final del 

desplegament. 

c) Actuacions necessàries per al desplegament total que es preveu realitzar i dates previstes per a 

la seva finalització. 



4. L’obligació de presentar la sol·licitud d’aprovació del pla de desplegament de la recollida 

selectiva de la fracció orgànica s’ha de complir en el format que aprovi l’Agència de Residus de 

Catalunya i està disponible a la seu electrònica de l’Agència de Residus de Catalunya 

(www.arc.cat). 

5. La sol·licitud també es pot presentar a l’Agència de Residus de Catalunya a través de mitjans 

electrònics. 

6. En el cas que el municipi sigui l’ens competent en la gestió de la fracció orgànica, el 

desplegament previst s’avalua a l’àmbit municipal 

7. En el cas que un ens supramunicipal sigui el competent en la gestió de la fracció orgànica, el 

desplegament previst s’avalua a l’àmbit supramunicipal. 

8. En el cas que les competències de la recollida selectiva de la fracció orgànica siguin diferents a 

les de recollida del rebuig, el desplegament previst s’avalua en l’àmbit de les competències de la 

recollida selectiva de la fracció orgànica. 

Article 3 

Seguiment dels plans de desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica 

aprovats 

L’Agència de Residus de Catalunya és l’ens encarregat de realitzar el seguiment del grau de 

compliment de les previsions de desplegament que es disposin en la resolució d’aprovació 

corresponent. 

Capítol III 

Distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus 

municipals 

Article 4 

Sol·licitud de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 

residus municipals 

1. El procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 

residus municipals s’inicia amb la presentació per part de la persona beneficiària del model de 

sol·licitud aprovat per l’Agència de Residus de Catalunya, previ reconeixement de la condició de 

beneficiari per part de l’Agència de Residus de Catalunya. La sol·licitud es pot presentar en el 

registre general de l’Agència de Residus de Catalunya o als Serveis Territorials del Departament 



   

de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona, a Girona, a Lleida, a Tarragona, i a les Terres de l’Ebre, 

o en qualsevol de les formes que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  

2. La sol·licitud de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig de residus 

municipals ha d’anar acompanyada de la documentació justificativa que escaigui, d’acord amb els 

conceptes de distribució sol·licitats, i segons els criteris de distribució aprovats anualment per la 

Junta de Govern per als Residus Municipals del Fons de Gestió de Residus. 

3. El model de sol·licitud, el qual s’elabora d’acord amb els criteris de distribució que aprova la 

Junta de Govern per als Residus Municipals del Fons de Gestió de Residus, i les taules annexes 

de càlculs justificatius, està disponible a la seu electrònica de l’Agència de Residus de Catalunya 

(www.arc.cat). El referit formulari ha de ser degudament emplenat informàticament i signat per 

l’alcalde o alcaldessa, o pel legal representant de l’òrgan de govern, quan el sol·licitant sigui un ens 

local o pel president o presidenta quan el sol·licitant sigui un ens supramunicipal. 

4. La documentació justificativa per a cadascun dels conceptes de distribució dels cànons i el 

termini per a presentar la sol·licitud de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició 

del rebuig dels residus municipals es determinen anualment per la Junta de Govern per als 

Residus Municipals del Fons de Gestió de Residus i estan disponibles a la seu electrònica de 

l’Agència de Residus de Catalunya. 

5. Només s’admet una sol·licitud de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del 

rebuig dels residus municipals per cada ens beneficiari. 

6. La sol·licitud també es pot presentar a l’Agència de Residus de Catalunya a través de mitjans 

electrònics. 

7. La Junta de Govern per als Residus Municipals del Fons de Gestió de Residus pot acordar 

atorgar una bestreta a tots aquells ens locals o supramunicipals beneficiaris de la distribució de la 

recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals, la qual es fa efectiva 

per l’Agència de Residus de Catalunya i es descompta de l’import definitiu a distribuir d’acord amb 

la resolució que posi fi al procediment. 

Article 5 

Tramitació de la sol·licitud de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició 

del rebuig dels residus municipals 



La tramitació de les sol·licituds de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del 

rebuig dels residus municipals es regeix per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 

de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Disposició final 

Entrada en vigor 

Aquest Decret entra en vigor al cap d’un mes de la seva publicació en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya. 



   

Annex. Contingut normatiu del Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 

Article 1 

Naturalesa 

El Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya té naturalesa jurídica de pla sectorial 

de coordinació, d’acord amb l’article 148 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Article 2 

Objecte 

El Programa de Gestió de Residus de Municipals de Catalunya té per objecte la planificació de la 

gestió dels residus municipals produïts a l’àmbit territorial de Catalunya. 

Article 3 

Contingut 

D’acord amb l’article 9 del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret 

legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, el Programa de Gestió de Residus de Municipals de Catalunya 

està integrat pel següent contingut: 

a) Els objectius que s’han d’assolir en la gestió dels residus municipals a Catalunya. 

 

b) Les prioritats de les actuacions necessàries per a la gestió dels residus municipals de 

Catalunya. 

 

c) Els mètodes i els procediments de tractament i gestió dels residus municipals aplicables a cada 

zona, d’acord amb les instal·lacions establertes pel Pla territorial sectorial d’infraestructures de 

gestió de residus municipals. 

 

d) Les bases generals d’actuació per a programar, finançar i executar les activitats de gestió de 

residus municipals. 

 

e) La regulació dels òrgans que, amb participació dels ens locals, han de coordinar les actuacions 

de gestió de residus municipals, tant en l’àmbit general de Catalunya, com amb relació a 

cadascuna de les instal·lacions del Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus 

municipals. 



Article 4 

Jerarquia  

D’acord amb l’article 9 del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret 

legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, els ajuntaments han d’exercir les competències de programació, 

planificació, ordenació i execució en matèria de gestió de residus dels residus municipals d’acord 

amb el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya, que en tot cas, garanteix 

l’autonomia local per a prestar els serveis de gestió de residus municipals sota la seva 

responsabilitat. 

Article 5 

Seguiment i avaluació 

1. El seguiment i revisió de les actuacions previstes en el Programa de Gestió de Residus de 

Municipals de Catalunya correspon a l’Agència de Residus de Catalunya. 

2. El Programa ha de ser objecte d’un seguiment i avaluació biennals, d’acord amb els principis de 

participació pública i transparència.  

Article 6 

Revisió i modificació 

1. La revisió i la modificació de les actuacions previstes en el Programa de Gestió de Residus de 

Municipals de Catalunya correspon a l’Agència de Residus de Catalunya. 

2.  El Programa ha de ser revisat com a màxim en sis anys. 

Article 7 

Finançament  

1. Les actuacions previstes en el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya es 

financen per l'Agència de Residus de Catalunya d'acord amb allò establert en els Contractes 

programes subscrits o a subscriure entre l’Agència de Residus de Catalunya i el Govern.  

2. El calendari previst en el programa per a l'execució de les actuacions s’ha d’ajustar a les 

disponibilitats pressupostàries de l’Agència de Residus de Catalunya de cada exercici, prioritzant o 

reprogramant, si escau, les actuacions. 



   

Article 8 

Consulta del Programa de Gestió de Residus de Municipals de Catalunya  

El Programa de Gestió de Residus de Municipals de Catalunya es pot consultar a les 

dependències de l’Agència de Residus de Catalunya i en la seva seu electrònica (www.arc.cat). 

Article 9 

Objectius 

S’estableixen per a l’any 2012 els següents objectius en relació amb la gestió dels residus 

municipals: 

- Prevenció en origen: reducció respecte a l’any 2006 d’un 10% en la generació de residus 

municipals per càpita. 

- Valorització material: 48% de valorització material total dels residus municipals generats 

- Reducció del rebuig destinat a disposició final: disminució progressiva de residus sense tractar 

destinats a incineració o dipòsit controlat fins assolir un 100% de tractament i disposició d’un 41% 

de rebuig respecte a la generació total de residus. 

Article 10 

Prioritats de les actuacions necessàries per a la gestió dels residus municipals de 

Catalunya 

Les prioritats de les actuacions necessàries per a la gestió dels residus municipals de Catalunya 

s’estructuren en els següents eixos: 

a) Jerarquia de gestió, d’acord amb allò establert en l’article 6 del Text refós de la Llei reguladora 

dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol. 

b) Jerarquia d’actuació, que es fonamenta en diversos elements, tals com la persona o ciutadania, 

la gestió o organització i logística i infraestructura. 

Article 11 

Mètodes i els procediments de tractament i gestió dels residus municipals aplicables a cada 

zona 



1. D’acord amb l’article 53 del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret 

legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, tots els municipis han de prestar el servei de recollida selectiva de 

les diverses fraccions de residus, fent servir els sistemes de separació i recollida que s’hagin 

mostrat més eficients i que siguin més adequats a les característiques de llur àmbit territorial. 

2. Els mètodes i els procediments de tractament de residus municipals han d’adaptar-se a les 

característiques i a les necessitats de cada zona, d’acord amb el Pla Territorial d’Infraestructures 

de Residus Municipals.  

Article 12 

Bases generals d’actuació per a programar, finançar i executar les activitats de gestió de 

residus municipals 

La programació, el finançament i l’execució de les activitats de gestió de residus municipals es 

porta a terme d’acord amb un pla de seguiment i un pla financer, en el marc d’allò establert en els 

articles 5 i 7 del present annex. 

 

Article 13 

Òrgan de coordinació de les actuacions de gestió de residus municipals 

1. Es crea l’òrgan de coordinació de les actuacions de gestió de residus municipals en l’àmbit 

general de Catalunya i en relació amb cadascuna de les instal·lacions del Pla territorial sectorial 

d’infraestructures de gestió de residus municipals. 

2. L’òrgan de coordinació de les actuacions de gestió de residus municipals està integrat pels 

següents membres: 

a) El president o presidenta, que es designa pel president o presidenta de l’Agència de Residus de 

Catalunya. 

b) Dos o dues vocals designades per l’Agència de Residus de Catalunya. 

c) Tres vocals en representació dels ens locals, designats de la manera següent: un o una vocal 

per l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus, un altre o una altra 

vocal per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i un altre o una altra vocal per la 

Federació de Municipis de Catalunya. 

d) El secretari o secretària, que designa l’Agència de Residus de Catalunya, amb veu i sense vot. 



   

3. El règim de funcionament de l’òrgan de coordinació de les actuacions de gestió de residus 

municipals s’estableix en el reglament intern que el mateix òrgan aprovi. Supletòriament, és 

d’aplicació la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

Article 14 

Desplegament dels mecanismes necessaris per assolir els objectius establerts en el 

Programa de Gestió de Residus de Municipals de Catalunya  

Els ens locals han de desplegar els mecanismes necessaris per assolir els objectius establerts en 

el Programa de Gestió de Residus de Municipals de Catalunya.  

 

Article 15 

Tractament de la fracció resta a les infraestructures de gestió de residus municipals 

Amb caràcter general, els municipis han de destinar la fracció resta generada en el seu àmbit 

territorial a les infraestructures de gestió de residus municipals que prestin servei en l’àmbit 

territorial corresponent, d’acord amb el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de 

Residus Municipals, excepte que raons tècniques o ambientals aconsellin el seu tractament en una 

altra instal·lació, atesa la jerarquia de gestió establerta en el Decret legislatiu 1/2009. 

Article 16 

Subministrament d’informació sobre gestió de residus municipals 

1. En virtut del principi de cooperació entre Administracions Públiques, els ens locals han 

d’informar anualment a l’Agència de Residus de Catalunya sobre la gestió de residus realitzada en 

l’àmbit de les seves competències.  

2. La informació ha d’incloure els codis i les descripcions dels residus recollits, així com les 

quantitats de cada codi, i ha de diferenciar els models de recollida implantats i les quantitats 

destinades a cada gestor final per a cada model de recollida. 

 

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
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